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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (61كتاب الحج ) -الموطأ 

 باب: ما جاء في من أحصر بعدو.، و عنه يحج عمن الحج :بابشرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
ألنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والصالة والسالم على أشرف ا ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
  يا ذا الجالل واإلكرام.واغفر للسامعين واجزه عنا خير الجزاء،  ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 :عنه يحج عمن الحج :باب

 -مارضي هللا عنه- عباس بن هللا عبد عن يسار بن سليمان عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني
 من امرأة فجاءته ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رديف -ماهرضي هللا عن- عباس بن الفضل كان: "قال

 وجه يصرف -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فجعل ،إليه وتنظر إليها ينظر الفضل فجعل ،تستفتيه خثعم
 أن يستطيع ال اكبير   اشيخ   أبي أدركت الحج في هللا فريضة إن هللا رسول يا :فقالت ،اآلخر الشق إلى الفضل
 .الوداع حجة في وذلك ((نعم)) :قال ؟عنه أفأحج الراحلة على يثبت

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

ما حكمها؟ منها ما هو واجب يجب على من استطاع الحج بماله  النيابة في الحج "عنه يحج عمن الحج :باب"
وعجز عنه ببدنه أن ينيب عنه من يحج، ومنها ما يستحب أن يحج الرجل عن أبيه عن أمه ممن ال يستطيع 
ج الحج، ال بنفسه وال بماله، ومنها ما اختلف في حكمه من الحج أو العمرة عن القادر المستطيع ممن ح

 .اأو ميتً  االفرض، سواًء كان حي  
 يسار بن سليمان عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى حدثني": -رحمه هللا تعالى-ف حديث الباب: يقول المؤل

 باس، أكبر ولد العباس، وبه كنيتهيعني أخاه الفضل بن ع "عباس بن الفضل كان: "قال عباس بن هللا عبد عن
خلفه على الدابة، وهذا معنى الرديف، الركوب خلف  ايعني راكبً  "-وسلمصلى هللا عليه - هللا رسول رديف"

صلى هللا عليه -من أصحابه، معاذ يقول: كنت رديف النبي  اعددً  -صلى هللا عليه وسلم-وأردف النبي  كب،الرا
وأردف  الفضل، وأردف أسامة، -صلى هللا عليه وسلم-إلى آخره، وأردف النبي  ...))يا معاذ((فقال لي:  -وسلم

واإلرداف على الدابة جائز شريطة  -صلى هللا عليه وسلم-أكثر من ثالثين ممن أردفهم النبي غيرهم، وقد بلغوا 
، -عليه الصالة والسالم-وقد فعله النبي  ،أن تكون مطيقة لذلك بما ال يشق عليها، وال يكرثها، يجوز ذلك
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نع إرداف واحد إذا كانت الدابة تعجز عن ذلك، ومرد ويجوز ركوب ثالثة إذا كانوا بحيث تطيقهم الدابة، ويمت
 ذلك إلى إطاقة الدابة.

في منصرفه  -عليه الصالة والسالم-، النبي ..يعني من إلى "-صلى هللا عليه وسلم-كنت رديف رسول هللا "
الة عليه الص-من مزدلفة إلى منًى أردف الفضل، فهو رديف النبي و من عرفة إلى مزدلفة أردف من؟ أسامة، 

 في هذه الفترة. -والسالم
في الضعفة، فلم يحضر هذا الكالم، عن عبد هللا بن  -صلى هللا عليه وسلم-ابن عباس ممن قدمه النبي و 

عباس قال: كان الفضل بن عباس، يحكي قصة لم يشهدها، إال أنه جاء في بعض طرق الخبر ما يدل على أنه 
  لم يذكر اسمها. "امرأة هفجاءت"وهو الفضل بن عباس  ،يرويها عن صاحبها

 طالب:.........
 ،لم تسم "فجاءته امرأة" ،ن عباس تحمله عن أخيه ما يضرما يضر، نعم، ال يضر يعني لو لم نقف على أن اب

وال أهل كتب المبهمات ال يحرصون على  ،في مثل هذا السياق ال يحرص ال الصحابة وال من بعدهم من الرواة
تن من باب الستر عليه؛ وألنه ال يترتب على ذكره ا، فمثل هذا يبهمون من ذكر في المعليه اتسمية مثل هذه سترً 

 ؟قبيلة مشهورة، نعم "خثعم من فجاءته امرأة" فائدة
 طالب:.........
 ما يترتب عليه.
 طالب:.........

لم يعرف لى تعدد القصة ولو بحث عن هذا، حمل عتعارض  هتعارض بين النصين؟ إذا كان في ه، يعني فينعم
يعني ال يقال باطراد أن المبهم تعيينه ال فائدة فيه، فيه فائدة، وألفت  "تستفتيهفجاءت امرأة من خثعم " ،االسم

فيه المؤلفات الكثيرة، المبهمات فيها المؤلفات للخطيب البغدادي، وللنووي وألبي زرعة ابن الحافظ العراقي، كتب 
من أجل تعيين المبهم، وفيه فوائد كثيرة تعيين المبهم، منها معرفة تاريخ عناية فائقة في تتبع الطرق مؤلفات فيها 

عرفنا أن الخبر  عرفنا أنه متقدم اإلسالم وولالخبر، إذا سمي وعرفنا أنه متأخر اإلسالم عرفنا أن الخبر متأخر، 
سانيد فأمر ال يخفى؛ األنسوخ، وأما تعيين المبهمات في متقدم، ويفيدنا هذا في القول بالنسخ، معرفة الناسخ والم

ال حكم مجهول الذات، وهو أشد من جهالة  ،ولألن المبهم من قبيل المجه العين والحال، فتعيينه ال بد منه وا 
 حتى يعين. على الخبر بعدم الثبوت

 أن يستطيع ال اكبير   اشيخ   أبي أدركتإن فريضة هللا في الحج "ونص الفتوى:  "فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه"
وذلك في حجة  ))نعم((قال: "الجواب هذا استفتاء والفتوى  "((نعم)) :قال ؟عنه أفأحج ،الراحلة على يثبت

ا الخبر أنه قبل ال يمكن أن يقال في مثل هذ ،-عليه الصالة والسالم-وعرفنا أن هذا في آخر أمره  "الوداع
عن أبيها  -عليه الصالة والسالم-النبي هذه المرأة تستفتي  "وذلك في حجة الوداع"ألنه قال:  نزول الحجاب؛

الذي ال يثبت على الراحلة، وأدركته فريضة هللا في الحج، يعني وجبت عليه فريضة هللا في الحج،  يرالشيخ الكب
يلزمه أن  وحينئذ   ،كنه ال يستطيع بنفسه، قادر بماله لكنه ال يستطيع بنفسهل ،على الحج افدل على أنه كان قادرً 

 ."إن فريضة هللا في الحج أدركت أبي"ولذا قالت:  ؛إال إذا وجد متبرع كهذه ينيب من ماله
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، اوكان وسيمً  إليه وتنظروكانت وضيئة،  إليها ينظر الفضل فجعل "وتنظر إليه إليها ينظر الفضل فجعل"
البصر  أمر محرم، يجب غض -حاشا نظر الفجأة- والنظر من قبل الرجل إلى المرأة، ومن قبل المرأة إلى الرجل

عنه، أما نظر الفجأة لو نظرها أول مرة، أو نظرت إليه أول مرة ثم صرف ال شيء في ذلك، له األولى وليست 
ال  ،ثم يعود ،جه الفضل إلى الشق اآلخريصرف و  -عليه الصالة والسالم-له الثانية، أما استمرار النظر والنبي 

فصرف وجه الفضل إلى الجهة  ؛المنكر بيده -والسالم عليه الصالة-ولذا غير النبي  ؛مثل هذا ال يجوز نشك أ
وهو  لمنكر باليدلوى عنقه، يعني بقوة، وهذا تغيير ل :التي ليست فيها المرأة، غير جهة المرأة، وفي روايةاألخرى 

 ،((فإن لم يستطع فبلسانه))ولذا قال:  ؛األصل، وهو المرتبة األولى، مع االستطاعة، هو المتعين مع االستطاعة
 يغير بيده ألنه يستطيع. -عليه الصالة والسالم-وهنا النبي 

ْم{ ين أمر معروف، نص عليه في القرآن:وجوب الغض من قبل الطرف وا مِّْن َأْبَصارِّهِّ يَن َيُغضُّ نِّ ( 03)] }ُقل ل ِّْلُمْؤمِّ
{ثم قال:  ،[سورة النــور ْن َأْبَصارِّهِّنَّ َناتِّ َيْغُضْضَن مِّ فال يجوز بحال نظر الرجل إلى  [رة النــور( سو 03)] }َوُقل ل ِّْلُمْؤمِّ

المرأة سواًء كانت امرأة حقيقية، ينظر إلى جسمها أو إلى وجهها أو إلى أي شيء يتعلق بها مما يثيره، ولو كانت 
وجرمها يثيره، وقل مثل هذا في  إذا كان نظره إلى حجمها ،ظر إليهامتحجبة الحجاب الكامل ال يجوز له أن ين

ذا من ذرائع الموصلة إلى الفاحشة والشرع جاء بسدها، كما أنه ال يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال المرأة؛ ألن ه
ال سيما تحديدها في شخص بعينه، ال يجوز لها ذلك سواًء كان بغير واسطة كما هنا، أو بواسطة وسائل 

هذا ال يجوز، بل على الرجل  كل ،في الصحف والمجالت والقنوات ؛اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة كلها
 أن يغض بصره عن المرأة، وعلى المرأة أن تغض بصرها عن الرجال.

نظر المرأة إلى عموم الرجال، أو نظر الرجل إلى عموم النساء بحيث ال يحدد في امرأة بعينها تفتنه، أو امرأة 
الناس التي ال به ذلك، عموم وما أش سجد أو داخلين إليه، أو في مجتمعتنظر إلى عموم رجال خارجين من م

 -عليه الصالة والسالم-، والنبي ..ال بأس به؛ ألن عائشة نظرت إلى الحبشة وهميفتن الرجل وال المرأة مثل هذا 
 المقصود أن مثل العموم ال بأس به.يسترها، 

 طالب:.........
 من هي؟
 .....طالب:...

 أن يكفها عن نظر الرجال.وليها  على ،المقصود أن اإلقرار في مثل هذا ولو من الصغيرة
 ....طالب:...

}ُقل ل ِّْلُمْؤمِّنِّيَن  والنص عليه بالقرآن نص ال يحتمل المتزوجة، المقصود أن مثل هذا ال يجوز بحال، ،نعم
وا{ َناتِّ َيْغُضْضَن{ [( سورة النــور03)] َيُغضُّ النساء ال  وكل ما أثار الرجل من قبل [( سورة النــور03)] }َوُقل ل ِّْلُمْؤمِّ

 يجوز له النظر إليه، كما أنه ال يجوز النظر إلى الرجال من قبل النساء إذا أدى ذلك إلى هذه المفسدة.
وجاء التحذير الشديد من قبل سلف هذه األمة وأئمتها من نظر الرجل إلى المردان،  ،وفي حكم النساء المردان

فال شك أن مثل  ،النظر ولو من غير شهوة إلى األمردفحرم  ،بل منهم من شدد في ذلك ،وجعلوه بمثابة المرأة
 ما ال تحمد عقباه. هذه األمور مزلة، مزلة مع تكرارها يقر في القلب من قبل الشيطان
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احتج بعضهم بهذا الحديث على جواز كشف  قول: "فجعل ينظر إليها وتنظر إليه"وهذا سائل يقد يقول قائل 
 المرأة وجهها؟

العرض معروف، وفتنته بهذا أنها كاشفة لوجهها، ونظر الرجل إلى الحجم والطول و  : ليس فيه نص علىأواًل 
أنها كانت وضيئة، والوضيئة بمعنى أنها بيضاء حسناء كما جاء في بعض  :في بعض الرواياتمعروفة، 

كبة الروايات، ومعروفة وضاءتها إنما يتم بخروج أي جز منها، ولو أصبع واحد، ولو بأصبع واحد، وكونها را
 من غير قصد، المقصود أن هذا ليس فيه دليل. يءعلى جمل ال بد أن يخرج منها ش

جاء في بعض الراويات أن أباها كان معها، قد يقول قائل: كيف يكون أبوها معها في حجة الوداع وهي تسأل 
يسأل األب؟ لماذا؟ نعم؛ عن أبيها الذي أدركته فريضة هللا وهو شيخ كبير قالوا: المراد باألب هذا الجد، لماذا لم 

في بعض الروايات هذا ويعرض بها كي يتزوجها، وجاءت  ،-عليه الصالة والسالم-ألنه يعرضها على النبي 
ولو لم يكن الوجه، لو لم يكن الوجه ما يلزم، نعم تبدي  امنصوص عليه، فمثل هذا الموطن ال بد أن تبدي شيئً 

إليها جعل  -عليه الصالة والسالم-س لما رأى عدم حاجة النبي بن عباولذا الفضل  ؛يرغبه في نكاحها اشيئً 
 ،-عليه الصالة والسالم-عن النبي  علها أن تقبل به بدياًل  -عليه الصالة والسالم-ينظر إليها، فصرفه النبي 

المقصود أنه ليس في الحديث ما يدل على أنها كاشفة لوجهها، ليس فيه نص على ذلك، كونها وضيئة، كونها 
 ؟نعم ،هذا أمر معروف والرجال الفحول يدركون مثل هذا ،، كون جسمها يلفت النظر بحيث ينظر إليهاءاحسن

 ...طالب:.....
 ء كاشف وجهه جميل تنظر إليه.يتنظر إليه، معصية، رجل وض نعم،

 هي؟و طالب: 
 اتجاه الوجه معروف، مجرد يليراها، مجرد اتجاه الوجه دل -عليه الصالة والسالم-هي تنظر إليه، رغم النبي 

ألنه ليس  تستطيع أن تنظر ولو كانت متحجبة؛ أنها تنظر إليه، وهذا يدرك من وراء الحجاب، وكونها تنظر
 ؟لكن ال يغطي النظر، نعم األعمى، ال، نعم إنما يغطي الوجهك عنى الحجاب أنه يغطي كل ما وراءهم

 طالب: سفعاء الخدين؟
إما أن يكون قبل الحجاب؛  ،الخدين، وهذا عنه أجوبة اءعسف في صالة العيدال غير هذه، هذه مسألة ثانية، هذه 

 ألن صالة العيد فرضت قبل الحجاب هذا من جهة، أو ألنها من القواعد، كبيرة في السن، فال يلزمها الحجاب.
 .-صلى هللا عليه وسلم- طالب: هو كان رديف النبي

 الفضل؟ ؟من
 ....طالب....

 نعم.
 .هوهو رديف -صلى هللا عليه وسلم- لى النبيطالب: هي تنظر إ

 .نعم
 ..طالب:......

 تنظره، تنظر إليها وتنظر إليه، كيف؟
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 طالب:........
 اتجه إليها ليجيب عن سؤالها، والفضل رديفه ملتفت إليها، في بعد؟ -عليه الصالة والسالم-النبي 

-إليها، والنبي  جملها تنظر إلى العباس وينظر ، لكن المرأة وهي علىه الوجه، اتجاههم واحد، رديفهمجرد اتجا
 ما يدرك هذا. -عليه الصالة والسالم

 ......حتمل يكون طالب: يعني ي
 .اما يلزم أبدً  ،ال

  ......احتمال هطالب: في
الجرم ما يفتن  ؟أدنى احتمال، ينظر إليها، ينظر إلى حجمها إلى طولها إلى عرضها هذا ما يفتن الرجال هما في

 ؟ الرجال
 طالب: يفتن.

 خالص، وكونها وضيئة وحسناء يمكن بأنملة يبين هذا، امرأة راكبة على جمل يمكن ما يبدو منها شيء؟
 ...طالب:....
ن، يبين البياض من األصبع، لكي تتفق النصوص وال نضرب ي، والبياض من األصبع يبي بيضاءوضيئة يعن

: "وكان يعرفني قبل نزول -رضي هللا عنه-ائشة بعض النصوص ببعض، في قصة اإلفك في البخاري تقول ع
: هذا الحجاب" هل يحتاج أن تقول هذا وهي كاشفة عن وجهها؟ ال يحتاج أن يقال مثل هذا، قد يقول قائل

َجاٍب َذلُِّكْم َأْطَهُر لُِّقُلوبُِّكمْ خاص بأمهات المؤمنين  { }َوا َِّذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاع ا َفاْسَأُلوُهنَّ مِّن َوَراء حِّ ( 30)] َوُقُلوبِّهِّنَّ
أال تشترك بنات  -عليه الصالة والسالم-لها فرض الحجاب على نساء النبي هذه العلة التي من أج [سورة األحزاب

 ؟ألسن بحاجة إلى طهارة القلوب ؟ألسن بحاجة إلى طهارة القلوب؟ نعم ؟المؤمنين ونساء المؤمنين في هذه العلة
أمهات المؤمنين يلزمهن الحجاب بالنص، وأمهات ونساء  ايس بعبث، إذً ؟ ليعني التنصيص على العلة هذا عبث

{} ت المؤمنين يلزمهن الحجاب بالعلةالمؤمنين وبنا }َيا  اأيًض  [( سورة األحزاب30)] َذلُِّكْم َأْطَهُر لُِّقُلوبُِّكْم َوُقُلوبِّهِّنَّ
َساء اْلمُ  َك َوَبَناتَِّك َونِّ َْزَواجِّ يَن َعَلْيهِّنَّ مِّن َجاَلبِّيبِّهِّنَّ َذلَِّك َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن َفاَل ُيْؤَذْيَن{َأيَُّها النَّبِّيُّ ُقل أل ِّ يَن ُيْدنِّ نِّ  ْؤمِّ

يَن فِّي ُقُلوبِّهِّم مََّرٌض{إلى أن قال:  [( سورة األحزاب35)] إلى  ...[( سورة األحزاب03)] }َلئِّن لَّْم َينَتهِّ اْلُمَنافُِّقوَن َوالَّذِّ
هذه الشعب، ال شك أن فيه شعبة من  ي الذي يدعو إلى السفور ال شك أناآليتين، يعنآخره، االرتباط وثيق بين 

 هذا في قلبه مرض. [( سورة األحزاب03)] }َفَيْطَمَع الَّذِّي فِّي َقْلبِّهِّ َمَرٌض{ ،في قلبه مرض
 ....طالب: هذا األمر.

 كيف؟
 ...طالب: هذا األمر شرعي.

أنت لو نظرت إلى تواريخ بالد المسلمين مصر والشام والهند وغيره شك، إلى عهد قريب،  هنعم، بال شك، ما في
 ؟نعمقبل مائة سنة ترى امرأة كاشفة؟ 

 طالب: ال.
 كلهن محتجبات بال استثناء.
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 بعض العلماء بل أكثر العلماء على أن إحرام المرأة في وجهها ال يجب عليها كشفه كما تقول عائشة بنت طلحة
سدلت إحدانا  -وعائشة يوم تقول هذا- ت فإذا حاذاهن الرجالكن يحرمن كاشفا نأنه وغيرها فيما مر علينا، نعم

جلبابها على وجهها، فإذا كان اإلحرام في الوجه وتغطيته ال تجوز، فكيف يترك مثل هذا األمر بأمر مباح أو 
 مستحب، ال بد أن يكون تغطية الوجه في غير اإلحرام واجبة.

 كما نهى الفضل؟ -صلى هللا عليه وسلم- يد يسأل يقول: لماذا لم ينهها النبيطالب: الشيخ عبد الرحمن العا
للفضل، األمر الثاني: أن  -عليه الصالة والسالم-مسألة لي عنقها ما هو بوارد، مثل ما حصل منه : هي أواًل 

عباس انتهت المعصية التي تحصل من طرفين ال بد فيها من طرفين تنتهي بانتفاء أحد الطرفين، إذا انتهى ال
 ، انتهى الفضل انتهت المشكلة.المسألة

 ...طالب:.....
 ؟انتهى اإلشكال، نعم ،نعم، على كل حال إذا انصرف أحدهما انصرف اآلخر

 .....طالب:...
النصوص األخرى تدل على وجوب هنا حجة الوداع ما عاد، هي حجة الوداع والجواب عنه ممكن،  هال، ما في

لنصوص المحتملة ه، النصوص المحكمة التي ال تحتمل تدل على وجوب الحجاب، االحجاب مما ال إشكال في
 في مقابل النصوص المحكمة.ما يرجع إليها 
 وأداه ،كغيرها من المسائل -جل وعال-هلل  امتجردً  اشرعي   ابحثً أنه لو وجد عالم وبحث المسألة  :األمر الثاني

يدخل  قون إنه لئن لم ينته المناف :هذا االجتهاد، يعني ال نقول هذا مأجور على اجتهاده إلى أن الوجه ليس بعورة
، الكالم على من يطالب بنزع الحجاب وليس من أهل االجتهاد، ولو كان اأبدً  في ذلك من رجح من أهل العلم

لكن المسألة إذا  ؟نعم ؟المانع وما ،في نفسه قلنا: في قلبه مرض االجتهاد وصحب هذا االجتهاد هًوى  من أهل
جرد هلل، وبحث المسألة متجرد هلل، وأداه اجتهاد إلى هذا مأجور على كل حال، والقلوب السليمة من األمراض ت

 معروفة يعني عليها أمارات وعليها أدلة.
 طالب:........

 هو؟ ما
 طالب:........
 ض االختيارات.رت عنها أشياء إن ثبتت فهي مكفرة، نقل عنها بع، نقل عنها أشياء، أقول: ذك..هؤالء ما لهم
 ...لها الكنيسة. ن فلذلك يفتحو امسجد   وجدتطالب: ما 

 نقول: عمارة.
 ...طالب: حول الكنيسة.

نعم ما أذن لها في مسجد فأدوا الجمعة في عمارة، وهذا معروف أن مثل هذه تنفذ خطوة من خطوات الشيطان، 
ية ال يجوز العمل بها، واآلية التي ال تقول: إن قطع يد السارق وحشنها أشياء إن ثبتت فهي مكفرة، ونقل ع

ولو كان آية، ولكل واحد من الجنسين االكتفاء بجنسه، فإن ثبتت  له رفضهيستطيع المسلم فهمها أو الحديث 
 هذه األمور هذه مكفرات، نسأل هللا السالمة والعافية.
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 .....طالب:...
يتفق عليها أنه إذا ويبقى أن المسألة التي  ،.. بماكل إنسان يدين بما يترجح عنده، كل إنسان يدين هللا ،الدينال، 

من األخ من الرضاعة  ين المسلمين، حتى لو خشيت الفتنةخشيت الفتنة وجب الحجاب، هذا أمر مجمع عليه ب
ال يمكن من الدخول على أخته، من األخ من النسب عليها أن تبتعد عنه، وأن يحال بينه وبينها إذا خشيت  مثاًل 

األب وابنته يفرق بينهما، فإذا كانت الفتنة قائمة هذا محل اتفاق بين أهل العلم، والسنة واضحة  الفتنة بين
إال إنسان له  -وهلل الحمد-، األمور واضحة اأبدً  وما جاءت بشيء فيه ما فيه ،محكمة -الحمد هلل-والشريعة 

ال إنسان له غرض وهدف يحقق بعض  ولذلك من أول ما  ؛يطانالخطوات التي هي أول خطوات الشمقصد وا 
َما{وسوس به لإلنسان  َي َلُهَما َما ُوورَِّي َعْنُهَما مِّن َسْوَءاتِّهِّ هذه أول خطوات  [( سورة األعراف33)] }لُِّيْبدِّ

 ؟الشيطان، نعم
 ......طالب:..

كل ما ويخشى عليها ويخشى منها هذه فتنة، المقصود أن  ير الرجال، إذا كانت تثير الرجالالفتنة إذا كانت تث
 ين؟أيؤدي إلى الفاحشة محرم، كل ما يؤدي إلى المحرم حرام، 

 طالب: بوقتنا هذا؟
 وقتنا الحاضر.هذا أشد، أشد في 
 ......طالب: حتى الذين

 .نعيشه محل إجماع بين أهل العلم كأنه في هذا الظرف الذي
 .....طالب: يكثر المداخالت

يب يعني إنه يدرس، ال سيما وأنه موضوع حي، اآلن ما يخالف الموضوع مهم ترى، الموضوع مهم وط ،ال
 ؟المطالبة من بعض المفتونين قوية، نعم

 .....طالب:...
المرأة كلها محسومة بالنص القطعي، النظر إلى الرجل والرجل إلى  محسوم بالقرآن، ال، النظر أمر مفروغ منه،

 نعم؟
 .....ب:...طال

ْنَها{}إِّ الكالم في المسألة طويل، في االستثناء  معروف والخالف بين الصحابة،  [( سورة النــور03)] الَّ َما َظَهَر مِّ
وموضعه غير هذا حقيقة يعني نحتاج إلى بسط طويل، تحتاج المسألة إلى دروس ليس بدرس واحد في  ..،لكن

.، إن .إن كشف الوجه :والترجيح واإلجابة عن األدلة عما يمكن أن يتمسك به من يقول ،بيان أدلة الفريقين
 .....على كل حالالوجه ليس بعورة، 

  طالب:........
 ؟ماذاعلى 

 طالب:........
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العكس، ادعي العكس، يعني من نظر في المذاهب وجد أن في جميع المذاهب األربعة من يقول بوجوب ال، 
في المذاهب من وعند الشافعية وعند المالكية كلهم ، عند الحنفية ...تغطية الوجه، المقصود أن في جميع مذاهب

 يقول بوجوب تغطيته، أما ادعاء اإلجماع ال قيمة له.
 ....طالب:...

 ...ما يكفي، مع هذه النصوص، ومع.. ال،
 . ..طالب:.....
 ال، ما يمكن.

 ........طالب:
 تساوي أدلة الفريقين؟ ما هي متساوية يا إخوان، وهللا ما هي متساوية، لمن نظر بعين ..،هي ال، المسألة يعني

 البصيرة.
 ....طالب:....
 ؟ماذاحجاب 
 . ......طالب:.

 ؟األدلة في سورة النور، وفي سورة األحزاب، والنصوص في صحيح البخاري وغيرها كثيرة، نعم ،بكثير، نعم
واستطرد في المسألة في سورة النور وسورة  ،في أضواء البيان ذكر األدلة -رحمة هللا عليه-الشيخ الشنقيطي 

 األحزاب.
 ....ب:....طال
 .اطيبً  اكتاب المقدم هذا طيب، جمع فيه النصوص جمعً  ،معروف نعم،

 .طالب:.......
 ...ها اإلجابة عنه سهلة يعني ما هي.ألن حتى االستثناء إال ما ظهر من ؛ما تساوت

ي يعني أدلة الشريعة العامة تمتنع مثل هذه األمور التي قد تفضي إلى الرذيلة ف ...طالب: يعني حتى ولو
 المجتمع المسلم.

 أن سد الذرائع أمر مقرر في الشريعة وقاعدة كلية من قواعد الدين.شك  هما في
فريضة هللا في الحج يعني ما افترضه هللا على عباده من هذا  "فقالت: يا رسول هللا إن فريضة هللا في الحج"

أو أنه بهذا الوصف حينما  خر إسالمه،احتمال أنه تأيعني  ،اكبيرً  اأدركت أبي شيخً  ،اإلسالم الركن من أركان
ال يستطيع  اشيخ  " ،السادسة على خالف بين أهل العلم ونزوله كان في السنة التاسعة أو ،نزل فرض الحج كبيرا  

، بعض اكبيرً  اال يلزم أن يكون شيخً  لى ثبات، ويوجد عدد كبيرمعلوم أن الراحلة تحتاج إو  "أن يثبت على الراحلة
الثبات على الراحلة فن، يحتاج إلى مران، ويحتاج إلى تعود، ؛ ألن ول ال يثبتون على الراحلةلكهالشباب وبعض ا
، فمثل هذا الشيخ الكبير الذي ال يستطيع أن يثبت على الراحلة األول مرة يقع ولو كان شاب   الذي يركب الدابة

ى الراحلة، إذا أمكن ربطه، جاء في لكبره، لكن هل يلزم أنه إذا لم يثبت على الراحلة أن يشد بمعنى يربط عل
ن شددته خفت عليه"بعض الروايات:  ، تتصورون الربط مثل حزام األمان، ال، مثل تربيط ..ال شك أن الربط "وا 
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ن شددته خفت عليه، هو في  هذه دابة، ال بد أن يقع يعني،العفش، صحيح؛ ألن هذه ما هي بسيارة  تقول: وا 
والده بالحج عنه فكفى بماله أن ينيب من يحج عنه، إذا تبرع أحد من أ امستطيعً هذه الحالة يعني يلزمه إذا كان 

" أي ((نعم))قال: " أي يصح أن أنوب عنه فأحج "ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟" كما في هنا
 .حجي عنه
 .....طالب:..

، نعم في كل قضية ، يعني يلزم من ذكر المحرم في كلامحكمة بمحتملة أبدً  اما يحتاج يا أخي أننا نرد نصوًص 
نعم، يعني  ((أن تسافر مسيرة يوم وليلة بدون محرم ...ال يحل المرأة تؤمن باهلل))قضية، ما دام ثبت المحرم 

ما لها خال؟ ال بد، ال بد النصوص  ؟ما لها عم ؟نصوص محكمة نردها بمثل أمور مجملة، يعني ما لها أخ
عليه الصالة -دم الذكر ليس بذكر للعدم، يعني لما جاء الثالثة وأووا إلى مسجد، ودخلوا والنبي ع ..،التي يعني
 ؟هل نقل أنهم سلموا ،فاستحيا هللا منه، والثالث انصرفجالس، فأحدهم أوى فأواه هللا، والثاني استحيا  -والسالم

ألن عندنا نصوص محكمة تأمر  ما يلزم؛ ؟ ال يلزم،نهم صلوا تحية المسجد: إلو نقول: ما يلزم السالم؟ هل نق
ما يلزم أن يذكر  ((حتى يصلي ركعتين ...ال يجلس))بالسالم، ونصوص تأمر برد السالم، ونصوص تقول: 

 األمر في كل قضية بعينها.
 ."وذلك في حجة الوادع -أي حجي عنه- ))نعم(("قال: 

... إلى اكبيرً  ا في الحج أدركت أبي شيخً إن فريضة هللا :وفي حديث أبي رزين العقيلي أنه قال نفس السؤال
ن لم يستطع ببدنه فدل على وجوب الحج والعمرة على المستطيع بماله))حج عن أبيك واعتمر(( آخره، فقال:  ، وا 
سنون يعني شخص هذه النيابة في الحج الواجب معروفة وال إشكال فيها، وأما النيابة في الحج الم، بالنيابة عنه

ه أو غيرهم تبرع وال بنفسه، فتبرع أحد أوالده أو من عصبتال بماله  لحج؛ ألنه غير مستطيعال يجب عليه ا
يقبل النيابة كالمستطيع،  هنا؛ ألنه حج واجب في الجملة، الحج شرعي اهذا مأجور، وأيًض  محسن أن يحج عنه

يجزئ لو عوفي بعد ذلك  ، لكن-إن شاء هللا تعالى-ال يلزم، ليس بواجب أن يحج عنه، لكن إذا حصل له أجره 
ال ما يجزئ  ، بعد أن حج عنه، هل لمرض به، ثم بعد ذلك عوفي يستطيع أن يثبت على الراحلة شخص ال ؟وا 

؟ إنه ميئوس منه غير صحيح :يلزم أن يحج بنفسه؟ ألننا تبينا ببرئه أنه غير ميئوس منه، وأن التقرير الذي قال
مسألة خالفية بين أهل ؟ أوجب حجة واحدة وأديت وكفت، واللم يوجب حجتين -جل وعال-هللا  أو نقول: إن

 ؟نعم ،تحرر عليه حجة اإلسالم العلم، مثل العبد إذا حج ثم
 ...طالب:....

ه ال تصح النيابة ، أما من يرجى برؤ هؤ هو األصل أنه في حق من ال يرجى بر  ؟يعني ما يلزمه شيء ؟نقول ماذا
ه، هذه مسألة، وبهذا قديرنا ليس بصحيح أنه ال يرجى برؤ ت أنرئ عرفنا عنه، ينتظر حتى يبرأ، فإذا حج عنه ثم ب

دام حج عنه على الوجه الشرعي وهو معذور  المشهور عنه أنه مايقول جمع من أهل العلم وكأن اإلمام أحمد 
 نفسه.في وقت حج النائب عنه أنه يكفيه وال يلزم بحجتين، حجته حجة النائب، واألكثر على أنه يلزمه أن يحج ب

إن هذه الحجة صحيحة، فهل يمكن  :لمن يحج عنه، وقلنا دام أخرج من ماله لكن ماو ال شك أن األحوط شيء، 
 هل يلزمه أن يحج بنفسه؟ ؟غير نذربأن يوجب الشارع حجتين 
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في غيبوبة أو تقرير أطباء مثله  الظاهر منها مثال  ، لكن هنا من يفرق إن كان اطالب: التقدير أصبح خاطئ  
 هل يشترط طبيب مسلم عدل؟ الصيام مثل

 ثم أناب، وقل مثل هذا فيمن قرر األطباء ء قالوا: خالص هذا ميئوس من برئهلو قرر لجنة من ثالثة من األطبا
يلزمه الصيام أو ال يلزمه؟ ال يلزمه الصيام، كأن القاعدة على هذا، أنه ال  أنه ال يستطيع الصيام فأطعم، ثم برئ 

ذا أدي عنه  ،اشرعً  يلزم أكثر مما لزمه  عم؟نعلى اجتهاد صحيح ال يلزم إعادته، وا 
 .....طالب...
 ؟ثم تيمم

 .....طالب: بعد ذلك
 هللا وليمسه بشرته، للمستقبل. نعم، فليتق  

 .....طالب: بعد الصالة
 ما إذا خرج الوقت. وبين ،ما إذا كان في الوقت ، منهم من يفرق بينللمستقبل

 ......طالب: حجه الحج
 ؟قد تلبس به وأحرم به ولبى، نعم وبين أن يكون  ،قبل أن يتلبس النائب بالحج، هم يفرقون بين أن يبرأ ال

 .....طالب:...
 ؟كما لو برئ بعد رجوع النائب، نعم

 .....طالب:...
 تحج عن أبيها. "؟أفأحج عنه"

 طالب:.......
حج؛ ل على أنها عليه فريضة، يجب عليه أن ي، ألنها قالت: فريضة هللا في الحج، د..ال، ما يلزم، هو يلزم أن

، فإذا تبرعت بنته بالحج عنه كفى، ما يلزم أن ألنه مستطيع ال يستطيع ببدنه يستطيع بماله، عليه أن ينيب
 .ايخرج من ماله شيئً 

 .طالب:......
بيها وحمله لكن هي تسأل عن أ ،فيها أبو نجيح السندي معشر، مضعف ،هذه رواية، هذه رواية وفيها ما فيها
 على الجد ال شك أنه خالف الظاهر.

 .....طالب:..
على الرواية، هذا كله، هي في الحج هي تحج عن نفسها اآلن، هي اآلن عن نفسها تسأل، بعد المنصرف من 

ن صلبه فهي تسأل عنه وهي مزدلفة السؤال، بين مزدلفة ومنى، أبوها إن كان األب األقرب الذي هو الذي هي م
ن كان على ما قيل، و في محج لكي  -عليه الصالة والسالم-إن أباها معها وترك لها السؤال تسأل النبي  :ا 

طالق األب على الجد مستفيض في النصوص ك ما جاء تعرض نفسها عليه كي يتزوجها، والمراد باألب الجد، وا 
 في بعض روايات هذا الحديث، المقصود أن المسألة واضحة يعني، نعم.

 .أحسن هللا إليك
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 :ما جاء فيمن أحصر بعدو :باب
 ،هديه وينحر ،شيء كل من يحل فإنه البيت وبين بينه فحال بعدو حبس من :قال مالك عن يحيى حدثني
 .قضاء عليه وليس ،حبس حيث رأسه ويحلق
 ،الهدي فنحروا بالحديبية وأصحابه هو حل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 رسول أن يعلم لم ثم ،الهدي إليه يصل أن وقبل ،بالبيت يطوفوا أن قبل شيء كل من وحلوا ،رءوسهم اوحلقو 

 .لشيء يعودوا وال ،اشيئ   يقضوا أن معه كان ممن وال أصحابه من اأحد   أمر -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 في امعتمر   مكة إلى خرج حين قال أنه -ماي هللا عنهرض- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 أجل من بعمرة فأهل ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نا معصنع كما صنعنا البيت عن صددت إن" :الفتنة

 أمرهما ما :فقال أمره في نظر هللا عبد إن ثم ،الحديبية عام بعمرة أهل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن
 نفذ ثم ،العمرة مع الحج أوجبت قد أني أشهدكم ،واحد إال أمرهما ما :فقال أصحابه إلى التفت ثم ،واحد إال

 .وأهدى عنه ائ  مجز  ذلك ورأى ،اواحد   اطواف   فطاف البيت جاء حتى
 -صلى هللا عليه وسلم- النبي أحصر كما بعدو أحصر فيمن عندنا األمر فهذا: -رحمه هللا- مالك قال

 .البيت دون  يحل ال فإنه عدو بغير أحصر من فأما ،وأصحابه
الحصر واإلحصار هو المنع عن المضي  "ما جاء فيمن أحصر بعدو :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

حصره العدو  ،وأحصره إذا حبسه ومنعه وصده ، يقال: حصره العدوفيما دخل فيه من نسك ومنع إتمامه
أي  [( سورة آل عمران05)] ا َوَحُصور ا{}َوَسي ِّد  منعه، وعلى كل حال األصل في الحصر المنع  اوالمرض أيًض 

أو ممنوع عن النساء؟ المقصود أن  في هل هو ممتنع بنفسه عن النساء نفسه، على الخالف اأو مانعً  اممنوعً 
 الحصر هو المنع.

 من يحل فإنه" ،البيت وبين بينه حال حبس وحصر بعدو "بعدو حبس من :قال مالك عن يحيى حدثني"قال: 
إذا وجد  فمحلي حيث حبستني، ولو لم يشترط إن حبسني حابس :يعني ولو لم يشترط "هديه وينحر ،شيء كل

ما يحول بينه وبين الباب فإنه يتحلل، وسبق أن ذكرنا فيمن أحصر بعد فساد حجه أنه يتحلل وال يلزمه المضي 
يعني في  "حبس حيثفإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه " ،في فاسده؛ ألنه محصور ممنوع

في الحديبية فال يلزمه  -عليه الصالة والسالم-أي موضع كان، داخل الحرم أو دونه قبل الحرم، كما فعل النبي 
إنما ينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس في إلى أن يبلغ الهدي محله،  امً ويبقى محر  ،أن يبعث بهديه إلى الحرم
عنه، عندنا الحصر والمنع بالعدو يترتب عليه أمور لما أحصر  "وليس عليه قضاء"المكان الذي حبس فيه 

ء، اإلمام يرى أنه ليس عليه وحلق الرأس، والقضا ،-نحر الهدي- : النحر-رحمه هللا تعالى-أشار إليها اإلمام 
 قضاء.

لكن هل هذا على سبيل الوجوب  ،نحر هديه بالحديبية -عليه الصالة والسالم-بالنسبة لنحر الهدي النبي 
{ ؟أو على سبيل االستحبابواللزوم  ْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر مَِّن اْلَهْديِّ يعني فالواجب ما  [( سورة البقرة350)] }َفإِّْن ُأْحصِّ

نه ال بد من الهدي، لكن من أهل العلم من يرى أنه يتحلل دون هدي، : إاستيسر من الهدي، وبهذا قال الجمهور
إال وليس معهم في الحديبية ألف وأربعمائة،  -الصالة والسالمعليه -دليله أن الذين كانوا مع النبي  ؟دليله
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فيبقى تسعمائة أو يزيدون دون هدي، ولم يذكر وتسعين، سبعين من اإلبل، والسبعين دون الخمسمائة أربعمائة 
ليذبحوه في هذا، هذه حجة من يرى أنه ال هدي على المحصر، لكن اآلية صريحة  اأنهم أمروا أن يشتروا هديً 

{}َفمَ  َن اْلَهْديِّ وحي بأن األمر فيه شيء أو ي لفظ ما استيسر هل يوحي باللزوم [( سورة البقرة350)] ا اْسَتْيَسَر مِّ
 ؟الذي معه هدي يذبحه، والذي ليس معه هدي ال يلزم بشرائه، نعم ؟من السعة
 ....طالب:...

قلنا: فعدة من أيام أخر، طيب، يعني هل نقدر، فإن أحصرتم فالواجب ما استيسر من الهدي؟ يعني كما 
وأنه ال  ،ل: إن لفظ استيسر دليل على اليسرأو نقو  ؟فالواجب عدة من أيام أخر، نعم هل نقول: هذا مثل هذا

ن لم يتيسر ال يلزم يلزم اإلنسان بما ليس معه إن تيسر  ؟الهدي يذبح وا 
منهم  الف وأربعمائة، هل أمر أحدً نحر هديه، ومعهم سبعون من اإلبل، وعدتهم أ -عليه الصالة والسالم-النبي 

 ؟؟ ما حفظ، وينحر هديه، يعني إن كان معه، نعماأن يشتري هديً 
 ....طالب:...

إن الهدي واجب، وبهذا يقول الجمهور، جمهور أهل  :أقول: إذا قدرنا فالواجب ذبح ما استيسر من الهدي، قلنا
ذا قلنا ،العلم على أن الهدي واجب، هدي اإلحصار ال فال إن اآل :وا  ية فيها ما يوحي بأن على التيسير إن وجد وا 

يذبحه،  اممن معه أن يشتري هديً  اما أمر أحدً  -عليه الصالة والسالم-يلزم به وال يكلف، ويؤيد ذلك أن النبي 
كأن الجمهور يقولون: فالواجب عليه ما استيسر، ما تيسر من أنواع وعلى كل حال اآلية ما استيسر من الهدي، 

ال  بين مفردات هذه األنواع ،األنواع بين هذه ،بقر، غنم، فالتخيير بين األنواع الثالثة ،ى، ما استيسر، إبلما يهد
 .بين هذه األنواع وعدمها

أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم  -عليه الصالة والسالم-وقد أمر النبي  "ويحلق رأسه حيث حبس ،وينحر هديه"
 -عليه الصالة والسالم-لكنه أصر النبي  ،م ما قصدوه من زيارة البيتفترددوا، في أول األمر رجاء أن يثبت له

عليه -؛ ألنه يأمر اوقبل الصلح على أن يرجع هذا العام، ويحج من قابل، فدخل على بعض نسائه مغضبً 
ولم يمتثلوا، ومعلوم أن الباعث لهم على ذلك إرادة الخير، ومع ذلك قالت أم المؤمنين: لو  -الصالة والسالم

رأسه وأيسوا بادروا بالحلق، لكن قبل أن  -عليه الصالة والسالم-لقت رأسك لحلقوا، صحيح إذا حلق النبي ح
كادوا أن يقتتلوا على  -عليه الصالة والسالم-يحلق هم على رجاء أن يتم لهم ما أرادوا، فلما حلق النبي 

 مندوحة من قبول هذا التوجيه. هاألمواس؛ ألن اآلن ما في
ى الحرم، وأن يحلق رأسه في الموضع، في أي موضع حصر فيه، فال يلزمه أن يبعث الهدي إل "هويحلق رأس"

معروف عن اإلمام أحمد  اوهو أيًض  ،هذا رأي اإلمام مالك لما أحصر عنه، "وليس عليه قضاء" ،في الحرم
 -الصالة والسالمعليه -وجمع من أهل العلم أنه ليس عليه قضاء، ويرى آخرون أن عليه القضاء؛ ألن النبي 

قضى هذه العمرة من قابل، لكن لم يثبت أن جميع من كانوا معه في العام الماضي أنهم قضوا في هذا العام، 
يعني هل كل من كان معه في الحديبية اعتمروا من العام القابل في عمرة القضاء؟ قالوا: إن الذين تخلفوا عنه 

يه قضاء، ومن يقول بالقضاء يقول: إنه دخل في النسك فلزمه إنه ليس عل :لم يقضوا، هذه حجة من يقول يركث
 ؟عليه القضاء، نعم ،فلما صد عنه صار كمن أفسد حجه ،إتمامه
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 ...طالب:....
ويستطيع أن يقترض وال يشق عليه،  ........ه بأن كانت قيمتهول: إذا أمكنه ولم يصعب عليه شراؤ هذه أنا أق

ال تكليفه بأن يستدين ال شك أن هذ ا خالف ما استيسر؛ ألن لفظ ما استيسر يشمل المفاضلة بين األنواع وا 
 يشمل المفاضلة بينها وبين عدمها، نعم؟ كما أنه ،الثالثة

 .....طالب:...
 هذا العموم يشمله.

هذا قول اإلمام مالك بدليل أن الذين كانوا معه في عمرة الحديبية أو في صلح الحديبية  "وليس عليه قضاء"
 تخلف عن عمرة القضاء.كثير منهم 

 .......طالب:
 إلتمام اللزوم المضي فيه إن أمكنهذا من باب ا [( سورة البقرة350)] }َوَأتِّمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلِّ ِّ{ال، لكن نعم، بهذا 

ال فبدله، يعني من هذا الباب.  وا 
 ؟طالب: حتى لو كانت عمرة

 إذا دخل فيها صار حكمها حكم الواجب.
 .......طالب:
 ن.و هذه السبع نعمهدي، 

يعني لما  "بالحديبية وأصحابه هو حل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"
يعني حلوا من  "بالبيت يطوفوا أن قبل شيء كل من وحلوا رءوسهم وحلقوا الهدي فنحروا" ،صدهم المشركون 

 وقبل" وهذا معلوم أنهم صدوا عن البيت، "قبل أن يطوفوا بالبيت" منعوا منه بسبب الدخول في النسككل شيء 
نما نحر هديه في مكانه  "الهدي إليه يصل أن صلى هللا - هللا رسول أن يعلم لم ثم" -عليه الصالة والسالم-وا 

من الخارجين  "معه كان ممن وال" ،مالزمين له، المتقدمين في الصحبةال "أصحابه من اأحد   أمر -عليه وسلم
عليه الصالة -والزموا النبي  ،على من تقدم إسالمهم "من أصحابه" :لكن يحمل قوله للحديبية، والكل صحابة،

 اشيئ   يقضوا أن"وال ممن كان معه ممن خرج إلى الحديبية من متأخري اإلسالم، كل هؤالء لم يؤمروا  ،-والسالم
 .هيفعلون "لشيء يعودوا أمرهم أن وال

حين  "الفتنة في امعتمر   مكة إلى خرج حين قال أنه عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني"يقول: 
نزل الحجاج لقتال ابن الزبير بمكة، وحصل منه ما حصل، قال ابن عمر حين خرج إلى مكة حين أراد أن يخرج 

قال ذلك  "البيت عن صددت إن" :في ذلك الظرف الذي نزل فهي الحجاج بابن الزبير لقتاله اإلى مكة معتمرً 
فيها إشكال، وفيها  بأن ال يحج هذا العام، نصحاه أن ال يحج، المسألةاللذين نصحاه لولديه سالم وعبيد هللا  اجوابً 

"إن من باب الشفقة على والدهم أن ال يحج هذه السنة، فقال: عليه وفيها احتمال قتال أشاروا  احتمال فتنة،
في عمرة  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صنع كما صنعنا -منعت عن البيت- صددت عن البيت

وهذا الصد موجبه ما تقدم  ،-عليه الصالة والسالم-صنعنا أي صنعت أنا ومن معي كما صنع النبي  "الحديبية
-لكي يطابق فعله فعل النبي  بعمرة" -ابن عمر- فأهل" ،حيث منعوا من دخول مكة عام الحديبية ؛من التحلل
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بعمرة، فأهل ابن عمر بعمرة من  الما صد كان محرمً  -عليه الصالة والسالم-النبي  ،-صلى هللا عليه وسلم
ثم إن عبد هللا بن "أهل بعمرة عام الحديبية، سنة ست من الهجرة  -صلى هللا عليه وسلم-أجل أن رسول هللا 

تحلل من  -لسالمعليه الصالة وا-النبي  ؟وسأل نفسه ما الفرق بين الحج والعمرة "عمر تأمل ونظر في أمره
تأمل ابن عمر وراجع  العمرة لما صد عنها، هل يكون هناك فرق بين أن يكون الصد عن عمرة أو عن حج؟

فإذا صددت  ،الحج والعمرة حكمهما واحد "واحد إال أمرهما ما :فقال أمره في نظر هللا عبد إن ثم"نفسه في هذا 
فأخبرهم  "أصحابه إلىت التف ثم" ،هذا في نفسه أدار، تحللت، سواًء كان ذلك حج أو عمرة، قال هذا في نفسه

قد قال ذلك  "العمرة مع الحج أوجبت قد أني أشهدكم ،واحد إال أمرهما ما :فقال" ،بما استقر عليه اجتهاده
ال فالنية في مثل  ،ليقتدى به لكن من  ،، من دون أن يشهد الناس على ما أراداهذا تكفي، أن يلبي بهما جميعً وا 
يعني  هو أوجب الحج مع العمرة "اواحد   اطواف   فطاف البيت جاء حتى -يعني مضى- نفذ ثم" يقتدوا به أجل أن

 أحرم بماذا؟
  .طالب: بالقران

والقارن كما تقدم ال يلزمه  "اواحد   احتى إذا جاء البيت فطاف طواف  " اأوجب الحج مع العمرة فصار قارنً بالقران، 
 "وأهدى" كفي الطواف الواحد والسعي الواحديعني ي "عنه مجزيا ذلك ورأى" ،دف واحد وسعي واحد كالمفر إال طوا

ارن الق نهدي القران، وهذا رأي الجمهور أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد، والحنفية يرون أ
 ع سواء.كالمتمت فان وسعياناكالمتمتع يلزمه طو 

 طالب:.......
 ؟فليس بالزم، نعمهو طواف الركن، أما طواف القدوم 

 طالب:........
كأنه لم يطف للقدوم، حتى إذا جاء البيت يحتمل أنه بعد نزوله من عرفة، وهذا هو الركن، وهذا كونه طاف 

، لكن الطواف الواحد وم، أو أن يكون تطوع بالطوافمما يلزمه، وال ينفي هذا أن يكون طاف للقد اواحدً  اطوافً 
كالمتمتع، ولو كان قد طاف  ني ما طاف طواف بنية عمرة مستقلةيع "عنه اورأى ذلك مجزي  "هذا مما يلزمه 

كالمتمتع  يعني مما يجب عليه، والحنفية يرون أن القارن  االتعبير؛ ألنه إنما طاف طوافً  للقدوم ال يرد على هذا
حد، وال فرق في عندنا رأي الجمهور أن القارن مثل المفرد يلزمه طواف واحد، وسعي وايلزمه طوافان وسعيان، ف

 الصورة بين اإلفراد والقران.
يرى أن المتمتع  -رحمه هللا-الحنفية يرون أن القارن مثل المتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين، وشيخ اإلسالم 

شيخ  ،اواحدً  ايلزمه طوافين وسعي واحد، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا بين الصفا والمروة طوافً 
 ع، والجمهور يحملونه على القران.وا بين الحج والعمرة يرى أنه يشمل التمتاإلسالم جمع

" وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم- النبي أحصر كما -يفعل- بعدو أحصر فيمن عندنا األمر فهذا: مالك قال"
قال:  -جل وعال-وال قضاء؛ ألن هللا  من التحلل ونحر الهدي -عليه الصالة والسالم-فيفعل كما فعل النبي 

} َن اْلَهْديِّ ْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر مِّ عه في الحديبية ولم يذكر قضاء، وال ألزم كل من م [( سورة البقرة350)] }َفإِّْن ُأْحصِّ
  .بالقضاء
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يعني رأي اإلمام مالك في التفريق فيمن كان ، "البيت دون  يحل ال فإنه -كمرض- عدو بغير أحصر من فأما"
، يعني كالمرض، أو ذهاب نفقة، عدو بغير أحصر من فأماالمرض ظاهر، يقول: حصره بسبب العدو أو بسبب 

 يحل ال فإنه صر، ولكنه بغير عدو كالمرض مثاًل هذا أح إلى المشاعر وال يستطيع أن ينتقلأو موت دابة تحمله 
ذا عوفي يذهب إلى البيت وي ،يمرض ل إلى البيت، طيب مريض ما يستطيع، ال بد أن يصالبيت دون  حلل توا 

سحاق وجماعة خالفً  "فإنه ال يحل دون البيت" بعمرة إذا كان الحج قد فاته ألبي  اوبهذا قال الشافعي وأحمد وا 
 في أنه عام في كل حابس من عدو ومرض وغيرهما.حنيفة ككثير من الصحابة 
ال ي حمن الوصول إلى البيت في العدو ف لحصر بالمرض محلق به بجامع المنعيعني النص بالعدو، لكن ا

هم يفرقون بين الحصر واإلحصار والمتعدي والالزم في كالم طويل حصر العدو، وفي حال حصر المرض، 
على كل حال هذا " ما جاء فيمن أحصر بغير عدو :باب"ترجم بعد هذا بقوله:  -رحمه هللا-ولذلك اإلمام  ؛يعني

 وبه يقول اإلمام الشافعي، وهو رواية عن أحمد. ،رأي اإلمام مالك
 في موضعه وحل، اقول في المقنع مع حاشيته: "ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديً ي

تان، ومن أحصر بمرض أو وفي وجوب القضاء على المحصر رواي ،ثم حل صام عشرة أيام افإن لم يجد هديً 
وذهاب النفقة ال يمنعه من أن لم يكن له التحلل، فإن فاته الحج تحلل بعمرة؛ ألن الحصر بالمرض  ذهاب نفقة

فإن  ،يصل إلى البيت، يعني غاية ما هنالك أنه يدخل المستشفى فإذا عوفي وصل إلى البيت لم يكن له التحلل
فاته الحج تحلل بعمرة، و يحتمل أنه يجوز له التحلل كمن حصره العدو بجامع المنع في كل منهما، وأن الحصر 

 فليس دونه.العدو بالمرض إن لم يكن أشد من الحصر ب
أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك، وال شيء عليه، يتحلل، فال يلزمه هدي،  :ومن شرط في إحرامه

واالشتراط جاء في حديث أنه إذا كان قد اشترط ينفعه ذلك،  وال يلزمه حلق رأس، وال يلزمه قضاء، المقصود
))حجي واشترطي، فإن لك ريد الحج وأجدني شاكية، فقال: ضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول هللا إني أ

لإلنسان أن يشترط ويتحلل متى حصل  كما يقول بعض العلماء، انفع مطلقً فاالشتراط ي على ربك ما استثنيت((
إذا خشيت أن تحبس الرفقة أن تتحلل وينفعها  م قالوا: إن الحائض لها أن تشترطله ما يمنع من الحج، حتى أنه

ن ن يقول كشيخ اإلسالم ابن تيمية: إهم من يرى أن االشتراط خاص بضباعة بنت الزبير، ومنهم مذلك، ومن
 ا؛ ألن فيه نقًض اآثار أو مقدمات المرض، وأنه ال ينفع مطلقً االشتراط ينفع من حاله كحال ضباعة ممن وجدت 

 لما أبرمه من الدخول في النسك.
لكن التوسع في  فإن لك على ربك ما استثنيت(( ،حجي واشترطي)) وعلى كل حال النص صحيح صريح

متداول بينهم، كل من دخل في  بين الناس اكان هذا معروفً االشتراط بأن يشترط كل من أراد النسك يشترط؟ 
اإلحرام قال: فإن حبسني حابس فحملي حيث تحبسني، ويوجد من يشترط في غير الحج، يعني وجد من العامة 

فإن  الصومويقول: اللهم إني أريد  ،حتى في الصيام مثاًل  -ويستصحبه–يصطحبه من يسمع مثل هذا الكالم و 
 ، هذا سمع من بعض العامة...حبسني حابس

 ....طالب: العشرة األيام.
 ؟نعم
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 طالب: ثم يتحلل.......
 احج ذبح هديً ؟ ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى اللبومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة... أو ق

، أنه ال يحل حتى يصوم عشرة أيام، وهذه حل... صام عشرة أيام، ثم اوحل، فإن لم يجد هديً  وضعهفي م
في الباب الذي  -رحمه هللا تعالى-المسألة وحصر المرض وتأثيره والخالف في المسألة؛ ألنه حيث ترجم اإلمام 

 .وهللا أعلم ،-إن شاء هللا تعالى-ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، يأتي ذكره  :باب ،يليه
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 


